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QUẢN LÝ
NHÂN SỰ online

Giải pháp

Phiên bản: 6.0.3

Ðịa chỉ

187/7 Ðiện Biên Phủ, Phường Ðakao,

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Vitda xin chân thành cảm ơn quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi. 

hro
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Giới thiệu

Bạn đã từng sử dụng giải pháp phần mềm quản lý nhân 

sự trực tuyến nào mà mang lại hiệu quả tức thời lên 

đến 65% sau 3 tháng đầu tư vận hành hệ thống chưa? 

Với kinh nghiệm 10 năm triển khai phần mềm nhân sự. 

Chúng tôi rất hân hạnh mang đến giải pháp này cho 

quý doanh nghiệp.

VHRO 6.0.3 là giải pháp nhân sự Online, đầy đủ tính 

năng cao cấp nhất dành cho doanh nghiệp, một công 

cụ hữu hiệu quản lý tổng thể trong lĩnh vực quản lý 

Nhân sự - Tiền lương mà một nhà quản trị nhân sự 

chuyên nghiệp cần có. Với 10 Module được cung cấp 

sẳn trong hệ thống, sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về 

quản lý của doanh nghiệp.

Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, giúp quý doanh 

nghiệp quản lý doanh nghiệp 24/7. Làm việc mọi lúc 

mọi nơi. 

Quyết toán lương thuế ư?  5 phút là có bảng quyết toán 

lương gửi cho cơ quan thuế tích hợp sẳn với phần báo 

cáo cho HTKK. Nộp bảo hiểm ư? 2 phút là có bảng trích 

lục. 

Bạn có thể truy cập bằng mọi loại thiết bị vào hệ thống. 

Với công nghệ hiển thị mới. Không còn phụ thuộc vào 

thiết bị làm việc nữa. Bạn có thể làm việc với mọi loại 

thiết bị mà bạn truy xuất vào phần mềm.

THÍCH HỢP MỌI TRÌNH DUYỆT

GOOGLE CHROME MOZILLA FIREFOX INTERNET EXPLORER

HIỂN THỊ TRÊN MỌI LOẠI THIẾT BỊ

nulla pariatur. est laborum.anim id est laborum.

nulla par iatur . est laborum.mollit anim id est laborum.

hro

hro

hro

hro
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Mô hình nhân sự

SERVER INTERNET

BAN LÃNH ÐẠO



BIỂU MẪU ÐA DẠNG - PHONG PHÚ
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Biểu mẫu
NHIỀU NGÔN NGỮ: ÐƠN - SONG NGỮ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Hoa

Việt - Anh

Việt - Hoa

Anh - Việt

Hoa - Việt

NHIỀU ÐỊNH DẠNG

Word Excel PowerPoint Acrobat
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Người dùng
01. LÀ NHÂN VIÊN

THAO TÁC

Nhanh chóng và dễ dàng

SỬA DỮ LIỆU TRỰC QUAN

Ngay tại thời điểm duyệt thông tin



QUYẾT ÐỊNH

Ra quyết định nhanh chống

BÁO CÁO - THÔNG KẾ

Tổng quát - đầy đủ

Người dùng
02. LÀ LÃNH ÐẠO
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THEO DÕI

Chi phí cho công ty, cho từng nhân sự
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Phần mềm
KẾT NỐI VÀ ÐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

Phần mềm VACA 2016 cho phép kết nối với mọi loại thiết bị chấm 

công có trên thị trường. 

Ngoài ra nếu quý công ty chưa đầu tư thiết bị máy chấm công, 

chúng tôi có dịch vụ cho thuê thiết bị. 

 Quý công ty không cần phải lo lắng thiết bị hư hỏng, mọi trường hợp 

xảy ra với thiết bị chúng tôi luôn hỗ trợ sau 1h, chúng tôi sẽ lắp máy 

mới dự phòng cho quý khách.

MÀN HÌNH CHÍNH

Khai báo Máy chấm công

Cấu hình máy chủ

Thiết lập hệ thống



Ưu điểm
ÐIỂM MẠNH CỦA VHRO SO VỚI CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
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Quản lý hồ sơ nhân sự, theo dõi quá trình công tác, bảo hiểm, chấm công, tính lương, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề nghị. 

Cung cấp 7 công thức tính lương có sẳn. Tuy nhiên, quý công ty có thể tuỳ biến theo đặc thù của doanh nghiệp: lương công nhân 

trực tiếp, lương công nhân gián tiếp, lương theo năng suất, lương theo sản phẩm, lương theo doanh số, lương khoán,... 

Báo cáo lương qua mail, tin nhắn. Kết xuất tương thích với các hệ thống quyết toán lương thuế  HTKK, và bảo hiểm.

ÐẦY ÐỦ NGHIỆP VỤ NHÂN SỰ

2

Quản lý thông tin cá nhân một cách chi tiết và khái quát, quá trình công tác, kết quả lao động, đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ 

luật, thông tin tài sản, thu nhập. Hỗ trợ nhiều dạng dạng hiển thị khác nhau để thấy được bao quát thông tin nhân sự

THÔNG TIN TOÀN DIỆN 

1

Phần mềm có khả năng theo dõi điều chuyển nhân sự, lưu vết toàn bộ quá trình thuyên chuyển vị trí của từng nhân viên. Bên 

cạnh đó hệ thống còn theo dõi về sự thay đổi (tăng, giảm) tiền lương của từng cá nhân trong suốt quá trình làm việc kể từ khi bắt 

đầu cho đến khi nghỉ việc. Từ đó giúp nhà quản lý có thể đưa ra các đánh giá về nhân sự nhanh chóng, chính xác

THEO DÕI VÀ LƯU VẾT

3

Phần mềm cung cấp hàng loạt các báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp, từ thống kê đến đánh giá, cho phép định nghĩa và tùy chọn 

thời gian in báo cáo, giúp nhà quản lý có được thông tin trên nhiều góc độ khác nhau. Cho phép kết xuất số liệu ra các định dạng 

báo cáo khác nhau như: word, excel, pdf,...

BÁO CÁO, THỐNG KÊ ÐA DẠNG 

4

Với giao diện được thiết kế thân thiện, nhiều công cụ hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết trong từng chức năng và cho phép tùy chọn các 

gói ngôn ngữ sẽ giúp người dùng nhanh chóng làm chủ hệ thống và vận hành dễ dàng.

ÐƠN GIẢN, DỄ SỬ DỤNG

5

Phần mềm có các công cụ hỗ trợ việc phân quyền, phân cấp bảo mật dữ liệu, phân quyền sử dụng đến từng chức năng trong 

chương trình, phân quyền cập nhật truy xuất dữ liệu theo phân cấp quản lý của người dùng.

PHÂN QUYỀN, BẢO MẬT

6

Là Web app 100%, Hệ thống hoạt động online. Kết nối với máy chấm công ở bất cứ chi nhánh nào của công ty. Nhân viên chấm 

công đa chi nhánh mà không cần phải nhập lại thông tin nhân viên, lấy dấu vân tay. Tích hợp được với nhiều dòng máy chấm 

công khác nhau của các nhà sản xuất như: ZKsoftware, NEC, IBM, Nitgen v.v VHRO được thiết kế để đảm bảo vận hành ổn định 

với nhiều công cụ hỗ trợ, lưu vết các thao tác của người dùng, phân quyền theo chức năng. Tốc độ xử lý nhanh, thiết kế kiến trúc 

mở thuận tiện cho việc mở rộng và nâng cấp

TÍCH HỢP VÀ ÐỒNG BỘ

7

Không phải cài đặt, bảo trì, nâng cấp

Không cần đầu tư cơ sở hạ tầng

Không cần thuê nhân viên IT

TIẾT KIỆM CHI PHÍ 

8

Sản phẩm được cung cấp theo hình thức thuê bao hàng tháng, dùng tháng nào trả tiền tháng đó.

Ðơn vị được cập nhật miễn phí mọi tính năng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

HIỆU QUẢ ÐẦU TƯ CAO

9

STT ƯU ÐIỂM CỦA VHRO
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Thông tin chung

Bản quyền phần mềm (vĩnh viễn) Theo khảo sát

Bảo hành phần mềm vĩnh viễn

Thời gian triển khai 5 tuần

Số lượng User đi kèm theo hê ̣ thống 5

Phí thuê hosting hằng năm Theo user

Các phân hệ của phần mềm

Quản Trị Hệ thống 

Quản lý Hồ Sơ nhân viên

Theo dõi nhân sự

Bảo hiểm

Chấm Công

Tính Lương

Tuyển duṇ g

Ðào taọ

Ðề nghị - quyết định

Ðánh giá xếp loại

Bảng giá
HỆ THỐNG PHẦN MỀM VHRO ONLINE
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Miễn phí

Phí khởi tạo hệ thống phần mềm 

nhân sự VHRO trên server của 

Vitda

3.000.000đ

Phí khởi tạo phần mềm trên server 

của quý khách

Thỏa thuận

Chi phí mua phần mềm bản quyền 

cho server của Quý khách

(bao gồm phí bản quyền: Window 

Server 2008, SQL server 2008) 

500.000đ/1 buổi

Phí đào tạo sử dụng 1 buổi

500.000/1 lần

Phí lắp đặt thiết bị chấm công và 

tích hợp vào hệ thống 

(nếu có - miễn phí 10m dây đầu 

tiên, mét 11 trở đi là: 12.000đ/m)

1.200.000đ/1 user

Phí cho mỗi User thêm mới vào hệ 

thống

Phí phát sinh
NẾU CÓ TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI



Giải pháp nhân sự online VHRO 6.0.3 Phone.  0985 462 496         Email.  sales@vitda.vn 12

MODULE PHÂN QUYỀN01.

Ÿ Nhóm người dùng (Tạo nhóm người dùng để phân quyền theo nhóm và quản lý dễ dàng)

Ÿ Danh mục người sử dụng (Khởi tạo User, pass cho nhân viên sử dụng hệ thống)

Ÿ Phân quyền người dùng (Phân quyền User được phép truy cập chức năng nào, quyền gì: thêm, xóa, sửa, 

in ấn, duyệt v.v.)

Ÿ Phân quyền nội dung (Nhân viên của phòng ban nào được quyền truy xuất dữ liệu lương, ngày công của 

phòng ban đó, nhân viên cấp dưới không được biết lương của người quản lý, giám đốc, người cộng tác, 

nhưng vẫn thực hiện các thao tác khác đầy đủ)

MODULE CẤU HÌNH LƯƠNG02.

Ÿ Tham số lương (danh sách các tham số lương)

Ÿ Công thức tính lương (công thức tính lương tuỳ theo mô hình công ty và cách thức tính lương theo: ngày, 

tháng, năng suất, sản phẩm, khoán, hệ số - cấp bậc)

Ÿ Qui định kỳ phát lương (qui định kỳ phát lương để hệ thống khoá lại kỳ lương và không cho phép chỉnh 

sửa)

Ÿ Thiết lập công thức lương theo chức vụ (hệ thống sẽ thiết lập công thức tính lương theo chức vụ. Tương 

ứng phụ cấp, khấu trừ, tiền trách nhiệm v.v.)

Ÿ Qui định bậc lương (áp dụng theo mô hình nhà nước)

Ÿ Qui định mức lương tối thiểu (qui định mức lương tối thiểu của công ty)

Ÿ Qui định hưởng lương tháng 13 (qui định khoảng thời gian làm việc để thưởng lương tháng 13)

MODULE CẤU HÌNH ÐÁNH GIÁ03.

Ÿ Qui định tiêu chí đánh giá (Thang điểm cho cho từng tiêu chí đánh giá là thang điểm 10.)

Ÿ Qui định đánh giá theo chức vụ (tương ứng với từng chức vụ sẽ có tiêu chí đánh giá khác nhau.)

MODULE CẤU HÌNH HỆ THỐNG04.

Ÿ Thông tin công ty (nhập thông tin công ty để xuất ra Report tương ứng)

Ÿ Hệ thống (Qui định tiền tệ, thiết lập thông số ngày, ghi log hệ thống, thông tin Database)

Chức năng
01. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
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Chức năng
02. QUẢN LÝ HỒ SƠ

SƠ YẾU LÝ LỊCH NHÂN VIÊN 

Theo dõi tất cả thông tin chi tiết của nhân 

viên

BÀN LÀM VIỆC

Là nơi hiển thị thông tin thống kê của các 

Module như liệt kê:

Ÿ Quản lý hồ sơ

Ÿ Theo dõi nhân sự

Ÿ  Bảo hiểm

Ÿ Chấm công

Ÿ Tính lương

Ÿ Tuyển Dụng

Ÿ Ðào tạo

Ÿ Ðề nghị

Ÿ  Ðánh giá - xếp loại

DANH SÁCH NHÂN VIÊN 

Quản lý và theo dõi quá trình làm việc 

của nhân viên. Ðồng thời có chức năng in 

thẻ nhân viên

QUAN HỆ THÂN NHÂN

Quan hệ gia đình của nhân viên, vợ, 

chồng, con,... chuyển qua thuế TNCN để 

giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc

QUAN HỆ XÃ HỘI

Ðã từng tham gia công đoàn, công tác ở 

hội từ thiện, khu phố, dân quân tự vệ...

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Ðã từng tham gia khóa học, đào tạo nào, 

bằng cấp, chứng chỉ

BẰNG CẤP

Tốt nghiệp trường, loại bằng cử nhân, cao 

đẳng, kỹ sư, trung cấp

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Từng tham gia vị trí, chức vụ, công việc 

đảm trách, ưu điểm, sở trường

LAO ÐỘNG NƯỚC NGOÀI

Tự động cập nhật ngày gia hạn hộ chiếu 

để người lao động đến lãnh sự quán gia 

hạn cho công nhân

CẤP PHÁT TÀI SẢN 

Quản lý tài sản cấp phát cho người lao 

động: ngày cấp, tình trạng thiết bị, ngày 

bảo hành, thời hạn dùng,...

CÔNG ÐOÀN 

Lưu trữ hồ sơ tham gia đoàn, sinh hoạt 

đoàn

LÝ LỊCH ÐẢNG 

Lưu trữ hồ sơ tham gia đảng, lý lịch, ngày 

vào đảng, tuổi đảng...

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Lưu hồ sơ quá trình làm việc trước đây 

của nhân viên, đã từng làm ở công ty nào, 

vị trí, người liên hệ, các dự án tham gia... 

LÝ LỊCH NHÂN VIÊN

Hệ thống sẽ cho phép upload file lý lich 

“CV” của nhân viên để lưu trữ
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Chức năng
03. THEO DÕI NHÂN SỰ (HISTORY)

THÔI VIỆC

Chuyển những nhân viên thôi việc vào 

phong ban thôi việc

CA LÀM VIỆC THEO CHỨC VỤ

Thiết lập ca làm việc của nhân viên theo 

chức vụ. Ðây là tính năng gom chung để 

hỗ trợ người dùng thiết lập nhanh chóng.

CA LÀM VIỆC THEO NHÂN VIÊN

Theo dõi quá trình chuyển ca làm việc 

của NV. Dựa vào chức vụ, chuyển đổi NV 

qua ca khác một cách nhanh chóng.

HỢP ÐỒNG LAO ÐỘNG

Quản lý hợp đồng lao động: thử việc, 06 

tháng, 1 năm,... In hợp đồng cho nhân 

viên theo mẫu: Việt - Anh, Anh - Việt,...

PHÒNG BAN

Quá trình luân chuyển qua các phòng ban

CHỨC DANH

Quá trình thăng chức của nhân viên

THAY ÐỔI MỨC LƯƠNG

Theo dõi quá trình tăng lương của nhân viên

PHỤ CẤP - KHẤU TRỪ

Theo dõi quá trình tạo phụ cấp khấu trừ 

cho nhân viên như: xăng xe, cơm trưa, 

điện thoại, đóng phí công đoàn... 

KIỂM TRA SỨC KHỎE

Theo dõi quá trình kiểm tra sức khỏe của 

nhân viên theo từng kỳ

TAI NẠN LAO ÐỘNG

Theo dõi quá trình tai nạn lao động của 

nhân viên

KHEN THƯỞNG

Khen thưởng theo đợt, cuối năm, thưởng 

lễ, Tết, đột xuất, lương tháng 13, 14,...

KỶ LUẬT

Kỷ luật những nhân viên làm hỏng sản 

phẩm, sản phẩm bị trả về, gây gỗ, đánh 

lộn, đi trễ, có hành vi xấu cho nội bộ cty...

TÀI SẢN

Quản lý tài sản: máy tính, điện thoại, đồ 

bảo hộ lao động... của nhân viên khi vào 

làm và khi nghỉ việc

VÀO LÀM LẠI

Chức năng này hữu ích cho những công việc thời vụ, người lao động sau khi đăng ký mã 

số thẻ hoặc vân tay vào hệ thống, khi họ hết việc, xin nghỉ sau đó vào làm lại, thì chỉ cần 

đăng ký lại mọi thông tin được khôi phục lại
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Chức năng
04. BẢO HIỂM Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI

Khai báo nhân viên tham gia bảo 

hiểm, số thẻ, mức đóng, ngày đăng 

ký 

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Khai báo tham gia bảo hiểm y tế, nơi 

khám chữa bệnh, ngày đăng ký, gia 

hạn thẻ, mức đóng, số thẻ bảo hiểm.

BẢO HIỂM Y TẾ

Chức năng cập nhật thêm bảo hiểm 

nhân thọ, mua thêm cho những nhân 

viên đặc biệt. Ðây là chính sách ưu đãi 

nhằm giữ chân nhân tài cống hiến cho 

công ty.

BẢO HIỂM TAI NẠN

Khai báo bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Hệ thống tự động liệt kê phí bảo hiểm 

người lao động đóng theo từng tháng 

và thống kê trong 12 tháng để theo dõi 

quản lý

PHÍ BẢO HIỂM NLD

Hệ thống sẽ thống kê từng tháng, chi 

phí bảo hiểm mà công ty phải trả cho 

từng người và trong 12 tháng để theo 

dõi với phí đã nộp cho bảo hiểm

PHÍ BẢO HIỂM CÔNG TY

Hệ thống sẽ thống kê phí báo hiểm 

tai nạn cho từng tháng và trong 12 

tháng để công ty theo dõi chi phí này 

của người lao động

PHÍ BẢO HIỂM TAI NẠN

Hệ thống sẽ thống kê chi phí đã trả cho 

tất cả các loại bảo hiểm theo từng 

tháng và thống kê trong 12 tháng để 

công ty theo dõi

TỔNG PHÍ BẢO HIỂM

Khai báo mức đóng bảo hiểm cho từng người, từng thời điểm, không phụ thuộc vào lương ký trên hợp đồng, hoặc lấy từ lương ký trên hợp 

đồng,người dùng nhập vào. Hệ thống chia ra làm 2 cột. Cột đen: hệ thống tự tính dựa trên mức đóng bảo hiểm tối thiểu, cột đỏ: hệ thống tự 

chuyển từ cột đen qua, nhưng dữ liệu trên cột đỏ, cho phép người dùng nhập lại và duyệt. Ngoài ra hệ thống còn có chức năng [công ty trả]. 

Khi check vào người này, tức là họ hưởng lương NET, mọi chi phí về bảo hiểm, công ty trả hết

MỨC ÐÓNG BẢO HIỂM

Khai báo tăng, khai báo giảm, tham 

gia Bảo hiểm xã hội

ÐIỀU CHỈNH HỒ SƠ
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Chức năng
05. CHẤM CÔNG

Cho phép người dùng nạp dữ liệu máy 

chấm công từ USB, phần mềm hỗ trợ 

import dữ liệu này vào hệ thống. Dữ 

liệu được lấy từ máy chấm công

NẠP DỮ LIỆU CÔNG

Lấy dữ liệu trực tiếp từ máy chấm công. 

Công cụ VACA 2016 sẽ đồng bộ dữ liệu 

máy chấm công với phần mềm theo mỗi  

2 phút/lần

MÁY CHẤM CÔNG

Dữ liệu của phiếu báo công được lấy từ 

máy chấm công, cho phép người dùng 

điều chỉnh lại số liệu thực làm của 

nhân viên: tăng giảm giờ làm, đi trễ,...

PHIẾU BÁO CÔNG THỜI GIAN

Số công của nhân viên được lấy từ 

phiếu báo công thời gian, người dùng 

chỉ nhập số sản phẩm, năng suất 

công trong ngày vào phiếu này

PHIẾU BÁO CÔNG NĂNG SUẤT

Bảng chấm công nhân viên hàng 

ngày, tháng, năm, tính tổng số giờ, 

năng suất làm việc của nhân viên

BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG

Theo dõi công hàng ngày, tổng số 

người đi làm, số người vắng. Chức 

năng này giúp bộ phận bếp để chuẩn 

bị cơm cho nhân viên hằng ngày

THEO DÕI CÔNG NGÀY

Hiển thị tổng công 12 tháng trong 

năm, theo từng tháng người nhân 

viên làm được bao nhiêu công. Kiểm 

tra, đối chiếu số liệu công nhân viên

THEO DÕI CÔNG NĂM

Theo dõi quĩ phép năm của nhân viên, 

cho phép cập nhật ngày phép của 

nhân viên theo qui định của nhà 

nước,...

BẢNG PHÉP NĂM

Theo dõi chi tiết quá trình nghỉ phép 

từng tháng của nhân viên: xin về 

sớm, nghỉ ốm đau, thai sản, ma chay, 

đi trễ, cưới hỏi,...

NGHỈ PHÉP

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin công trong một tháng: từng ngày một, với ngày nào đi làm: hiển thị số 1, ngày nào vắng:hiển thị số 0, và có 

cột tổng công trong tháng đó. Nhìn vào biết được công đủ hoặc thiếu trong tháng đó một cách nhanh chóng. 

Chức năng này dùng để kiểm tra chéo với phiếu báo công hằng ngày

THEO DÕI CÔNG THÁNG
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Chức năng
06. TÍNH LƯƠNG

Danh sách nhân viên tạm ứng tiền, theo dõi quá 

trình tạm ứng theo ngày, tháng, năm của nhân viên

NHÂN VIÊN TẠM ỨNG

Nhập khoản vay, ngày vay, số tiền, ngày trả, mức 

trả, còn nợ, giữ tiền giùm cho nhân viên, người khác 

trả thay: họ tên, chức vụ, phòng ban,...

NHÂN VIÊN VAY TIỀN

Là trường hợp, vay tiền mà trả vượt định mức qui 

định của công ty, hoặc trả tiền mặt mà không bị trừ 

vào tiền lương hàng tháng

TRẢ PHÁT SINH

Chức năng này cho phép người dùng cập nhật các 

chi phí phát sinh mà bảng lương đã chốt, không 

điều chỉnh được nữa, hoặc có những chi phí tăng 

thêm mà không nằm trong hạng mục của hệ thống 

thì người nhân sự sẽ cập nhật vào trong này

CHI PHÍ PHÁT SINH

Là bảng lương chỉ có tiền tăng ca, người quản lý sẽ 

dựa vào đây, xem thử hiệu quả tăng ca, và chi phí 

phải trả cho người lao động để điều chuyển nhân sự 

hợp lý

BẢNG LƯƠNG TĂNG CA

In bảng lương công ty, người dùng nhấn nút tính 

lương để có được dữ liệu thông tin lương hàng 

tháng, sau khi đã chốt và duyệt bảng lương. Hệ 

thống vẫn cho chỉnh sửa, khi đã qua ngày phát 

lương cho nhân viên, thì bảng lương này được khoá 

lại, không cho phép chỉnh sửa thông tin nữa.

BẢNG LƯƠNG NỘI BỘ

Ðây là bảng lương nhân cho 12 tháng của từng nhân 

viên, ra chi phí chung cho toàn công ty trong 12 

tháng để nhân sự gửi qua cho kế toán để quyết toán 

chi phí lương với bên Thuế. Hệ thống sẽ tự xuất ra 

mẫu đúng với bên Phần mềm HTKK để import vào 

nhanh chóng

BẢNG LƯƠNG QUYẾT TOÁN

Là bảng lương dành cho user thuế, theo qui định 

của nhà nước, chỉ cho phép tăng ca 2h mỗi ngày. Hệ 

thống sẽ căn cứ vào mức giờ qui định này, đưa ra 

bảng lương phù hợp đúng qui định của nhà nước

BẢNG LƯƠNG THUẾ

Là bảng lương theo từng năm, dựa vào bảng lương 

này, sẽ biết được chi phí cho toàn công ty theo từng 

năm, nhân sự nào tốn nhiều chi phí nhất, để có 

quyết định điều chỉnh hợp lý

BẢNG LƯƠNG TOÀN CÔNG TY

Ðây là quỹ lương kế hoặc theo từng năm. Khi áp dụng phần mềm vào năm nào thì phần mềm tự động lấy tháng lương đầu tiên 

làm chính để nhân lên cho 12 tháng, để ra chi phí cho toàn công ty trong năm. Người sử dụng báo cáo lại cho cấp trên biết trước 

được chi phí cho toàn nhân sự trong 1 năm để có kế hoạch kinh doanh hợp lý

QUỸ LƯƠNG NĂM

Hệ thống mặc định mức trả hàng kỳ lương là X, 

người sử dụng có thể thay đổi số X này tùy ý, ngày 

trả, còn nợ, xem chi tiết từng đợt trả

QUI ÐỊNH MỨC TRẢ TIỀN VAY

In phiếu lương cho nhân viên, thống kê các khoản 

cộng, khoản trừ, tăng ca, thực lãnh

PHIẾU LƯƠNG

Tính thuế thu nhập của nhân viên phải trả từng 

tháng. thống kê những nhân viên nào phải đóng 

thuế. Khấu trừ tiền thuế hàng tháng

THUẾ THU NHẬP
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Chức năng
07. TUYỂN DỤNG

Lập kế hoạch tuyển 

dụng, chi phí tuyển dụng, 

ngày tuyển, vị trí, số 

lượng, kênh tuyển dụng, 

người chịu trách nhiệm

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG01.

Danh sách ứng viên theo 

đợt tuyển dụng, đã 

phỏng vấn,gửi mail mời 

đi làm, ứng viên lưu hồ 

sơ,...

DANH SÁCH ỨNG VIÊN 02.

Bài test tương ứng với 

từng vị trí, kết quả thi 

tuyển, điểm số, đánh 

giá,...

KQ THI TUYỂN VÒNG LOẠI 03.

Kế hoạch phỏng vấn, 

người phỏng vấn, ngày 

phỏng vấn, kết quả, đánh 

giá, mức lương đề xuất, 

ngày đi là, yêu cầu, đề 

xuất ý kiến của ứng viên

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN04.

Quản lý ứng viên theo 

từng đợt, kết quả tuyển 

dụng của từng đợt, thống 

kê mùa tuyển dụng nhân 

lực hiệu quả, trường nào 

đào tạo tốt, chuyên 

ngành,... 

Q.LÝ - Ð.GIÁ TUYỂN DỤNG 05.

Chức năng
08. ÐÀO TẠO

KHÓA ÐÀO TẠO

Công ty có sẳn các khoá đào tạo để nhân viên sắp lịch học. 

Chi phí, thời gian đào tạo, chứng chỉ,...

KẾT QUẢ ÐÀO TẠO

Kết quả từng đợt đào tạo, số lượng nhân viên tham gia, đánh 

giá kết quả đó có hiệu quả không, ý kiến đóng góp,... 

KẾ HOẠCH ÐÀO TẠO

Kế hoạch đào tạo, chi phí, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số 

lượng người cần đào tạo, người dạy, địa điểm,...

NHÂN VIÊN THAM GIA

Những người tham gia khóa đào tạo, có phiếu đề nghị, ngày 

tham gia, đã tham gia bao nhiêu đợt đào tạo,... 
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Chức năng
09. ÐỀ NGHỊ - QUYẾT ÐỊNH

Trưởng phòng, hoặc bộ phận nhân sự sẽ đề nghị 

tăng lương cho nhân viên nào đó để cấp trên duyệt.

ÐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Tạo đề nghị khen thưởng cho nhân viên: lý do, số 

tiền, thuộc phòng ban nào, chức vụ gì, hình thức 

khen thưởng;  Tạo đề nghị kỷ luật nhân viên: lý do, 

phòng ban, chức vụ, hình thức phạt tiền,... 

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Tạo đề nghị tuyển dụng nhân viên, số lượng, vị trí, 

yêu cầu, mô tả công việc. Ðồng thời tạo đề nghị đào 

tạo nhân viên: số lượng, nhân viên tham gia, chi 

phí, nơi dạy, địa điểm khoá đào tạo, thời gian,... 

TUYỂN DỤNG - ÐÀO TẠO

Dựa trên các đề nghị, lãnh đạo duyệt hoặc không 

duyệt các đề nghị và tự động chuyển đề nghị đó cho 

người được đề nghị. Những phiếu đề nghị được 

duyệt tự động mặc định trở thành quyết định.

DUYỆT CÁC ÐỀ NGHỊ

Trưởng phòng hoặc nhân viên có thể tự đề nghị thôi 

việc, thời gian, bàn giao công việc, hoặc thiết bị,... 

ÐỀ NGHỊ THÔI VIỆC

Ðiều chuyển nhân sự sang bộ phận khác hoặc đi 

công tác,... 

THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Chức năng
10. ÐÁNH GIÁ – XẾP LOẠI

Tuỳ theo từng qui định của cty, thưởng cho từng 

phòng ban, cá nhân và số tháng lương tuỳ theo 

điểm số của từng nhân viên dựa vào bảng đánh giá.

THƯỞNG CUỐI NĂM

Dựa vào bảng đánh giá này, cân nhắc khen thưởng, 

nhắc nhỡ, kỷ luật nhân viên, ra các chỉ tiêu khác để 

nhân viên phấn đấu

KẾT QUẢ ÐÁNH GIÁ

Mỗi công ty sẽ áp dụng một hoặc hai đợt đánh giá 

trong năm. Dựa vào đợt đánh giá này hệ thống sẽ 

nhắc nhở và thống kê từng đợt đánh giá

ÐỢT ÐÁNH GIÁ

Ðiểm đánh giá nhân viên theo kỳ “6 tháng,  1 năm” 

tùy theo cty, dựa vào 2 kết quả,”máy và người 

chấm” nhằm tạo ra phiếu đánh giá công bằng nhất.

PHIẾU CHẤM ÐIỂM

Liệt kê những người bị vi phạm. Dựa vào lỗi vi phạm 

mà ra quyết định kỹ luật nhân viên đó

DANH SÁCH NGƯỜI VI PHẠM

Ðề nghị tăng phụ cấp, khấu trừ cho nhân viên,...

PHỤ CẤP - KHẤU TRỪ



Giải pháp nhân sự online VHRO 6.0.3 Phone.  0985 462 496         Email.  sales@vitda.vn 20

Chức năng
11. DANH MỤC TỰ ÐIỂN

01. Danh Mục Bằng Cấp

02. Danh Mục Bảo Hiểm

03. Danh Mục Biểu Thuế

04. Danh Mục Phụ Cấp - khấu trừ

05. Danh Mục Chức Vụ

06. Danh Mục Cơ quan hành chính

07. Danh Mục Dân Tộc

08. Danh Mục Loại Ðề Nghị

09. Danh Mục Hợp Ðồng

10. Danh Mục Khóa Ðào Tạo

11. Danh Mục Loại Nghỉ Phép

12. Danh Mục Ngân Hàng

13. Danh Mục Ngày Lễ

14. Danh Mục Nhóm Tiêu Chí

15. Danh Mục tiêu chí

16. Danh Mục Phòng Ban

17. Danh Mục Qui Ðịnh Biểu Thuế

18. Danh Mục Qui Ðịnh Loại Phép

19. Danh Mục Quốc Gia

20. Danh Mục Tỉnh Thành

21. Danh Mục Tôn Giáo

22. Danh Mục Quy Ðịnh Giảm Trừ gia cảnh

23. Danh Mục Quy Ðịnh Phụ Cấp - Khấu Trừ

24. Danh Mục Trình Ðộ Văn Hóa
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Công nghệ

Hệ thống phần mềm được phát triển dựa trên nền tảng công 

nghệ mới nhất hiện nay của Microsoft. Do công ty Vitda đã dày 

công nghiên cứu và phát triển liên tục trong nhiều năm qua. 

Phần mềm chạy trên nền Web và tương thích với các hệ thống 

trình duyệt phổ biến (IE, Firefox, Chrome, Safari, v.v.)

Kiến trúc hệ thống được xây dựng theo mô hình đa tầng (N-tier). 

Kết cấu uyển chuyển, linh động trong việc phát triển thêm yêu 

cầu mà không phá vỡ cấu trúc hệ thống.

Tính ổn định và độ bảo mật cao

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

C#, ASP.NET + tích hợp Ajax 

+ Jquery

XỬ LÝ ÐỒ HỌA

Photoshop, Illustrator, MX 

Flash

CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN

Visual Studio 2013, 

Dreamwaver, HTML, CSS, 

JQuery

NET FRAMEWORK

4.0/ 4.5

Database: SQL 2008/ SQL 

2012

Thanh toán

60%
Quý khách hàng tạm 

ứng cho Vitda 60% giá 

trị hợp đồng sau khi ký 

hợp đồng

LẦN 1

40%

Quý khách hàng thanh 

toán cho Vitda 40% sau 

khi cài đặt xong, đào tạo, 

hướng dẫn sử dụng phần 

mềm và ký biên bản bàn 

giao phần mềm

LẦN 2
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Bảo hành - Bảo trì 

02. Xử lý trực tuyến: Trong trường hợp Quý khách hàng có sử dụng ADSL và cho phép Vitda sử dụng hình thức bảo 

hành trực tuyến. Ngay sau khi nhận được thông báo sự cố, nhân viên phòng hỗ trợ của Vitda sẽ tiến hành khắc 

phục sự cố trực tuyến

03.  Hướng dẫn người sử dụng khắc phục sự cố qua điện thoại, fax hoặc e-mail trong vòng 04 giờ.

04. Câp̣  nhâṭ  Phâǹ  mêm̀  chương trình qua FTP hoặc qua e-mail đến Quý khách hàng trong vòng 24 giờ

01. Trong giờ hành chính, sau khi nhận được thông báo của Quý khách hàng, Công ty sẽ tiến hành khắc phục sự cố

THỜI GIAN VÀ GIẢI PHÁP

B ẢN OAI  HG ÀI NỜ HH T

VĨNH VIỄN 

02. Hỗ trợ Quý khách hàng sử dụng chương trình

03. Sao lưu và bảo trì số liệu định kỳ hàng tuần

04. Hỗ trợ chỉnh sửa các biểu mẫu khi có thay đổi về định dạng (BHYT, BHXH)

05. Cài đặt lại chương trình trong trường hợp sự cố khách quan do máy tính, virus…

06. Ðào tạo người mới và hỗ trợ Quý khách hàng sử dụng chương trình

01.  Fixed lỗi phát sinh trong quá trình vận hành và nâng cấp version cho khách hàng

NỘI DUNG BẢO HÀNH



Ÿ Vitda cam kết các nội dung 

trình bày trên là chính xác và 

chịu trách nhiệm về tính đúng 

đắn của giải pháp này.

Ÿ  Quý khách hàng phải đảm bảo 

nhân viên sử dụng hệ thống có 

đủ trình độ về tin học để sử 

dụng hệ thống (tối thiểu phải 

trình độ A tin học)

Ÿ Trước khi triển khai, Vitda sẽ 

khảo sát thông tin tổng quan 

về công ty quý khách hàng: có 

thể đi dây cáp mạng, vị trí lắp 

đặt máy móc, thiết bị, cần thay 

thế hoặc nâng cấp hệ thống 

phần cứng firmware ...
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ÐIỀU KHOẢN CHUNG CHẾ ÐỘ HẬU MÃI

Ÿ Công ty Vitda tự động cập nhật 

các mẫu biểu mới theo nghị 

định của nhà nước

Ÿ Lập lịch Backup dữ liệu hàng 

tuần

Ÿ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bằng 

công cụ Live Support

Ÿ Tài liệu hướng dẫn đi kèm miễn 

phí theo từng phiên bản

Ÿ Phát triển phần mềm theo yêu 

cầu của khách hàng

Ÿ Chuyển đổi dữ liệu từ các phiên 

bản khác nhau của phần mềm

Ÿ Dữ liệu của phần mềm được so 

khớp với số liệu thủ công ít 

nhất phải qua 2 kỳ lương.

Ÿ Vitda sẽ cho vận hành hệ 

thống thử nghiệm trong vòng 

01 tháng để so khớp dữ liệu 

trên phần mềm của Vitda với 

dữ liệu thủ công của quí khách 

hàng nhằm đảm bảo rằng hệ 

thống hoạt động ổn định 100% 

trước khi vận hành thực tế để 

ký biên bản nghiệm thu phần 

mềm

PHẠM VI

KHÔNG BẢO HÀNH

Ÿ Chỉnh sửa phần mềm: thay đổi 

biểu mẫu, thêm/bớt chức 

năng của phần mềm sau khi đã 

nghiệm thu.

Ÿ Việc phát sinh nhu cầu chỉnh 

sửa phần mềm sẽ được tính phí 

tùy theo khối lượng công việc 

phát sinh.

Ÿ Do lỗi hệ thống phần cứng của 

khách hàng nếu khách hàng 

không đảm bảo tiêu chuẩn 

phần cứng mà Vitda đã khảo 

sát và tư vấn. 

Ÿ Do lỗi cố ý của khách hàng: xóa 

chương trình, sao chép, tự cài 

đặt thêm user/thêm máy tính

Ÿ Các lỗi bất khả kháng do thiên 

tai, bão lụt, cháy nổ, sấm sét, 

hành vi phá hoại của bên thứ 

ba làm thiệt hại đến máy tính, 

hệ thống phần mềm của khách 

hàng
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Khách hàng tiêu biểu 

CÔNG TY GỖ MINIGOLD VPDD HOFFMANN – LA ROCHE BAO BÌ NHỰA DI ÐẠI HƯNG

CÔNG TY CP KIM PHONG CÔNG TY GỖ AX DESIGNS THÉP NAM VIỆT

CÔNG TY ÐỒ GỖ MỸ DNTN CỎ MAY CÔNG TY THEṔ  VIÊṬ  NAM

CTY KẾ TOÁN THUẾ A&M NHỰA TIẾN PHÁT CÔNG TY NHỰA TÍN THÀNH

CÔNG TY SÓNG NHẠC SẢN XUẤT PHIM GIẤY DÁN TƯỜNG CAO CẤP
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Màn hình
01. BÀN LÀM VIỆC

Thống kê loại hồ sơ

Thống kê theo loại hợp đồng

Thống kê theo loại bảo hiểm

Thống kê chấm công

Thống kê tính lương

Thống kê theo đề nghị

Thống kê vị trí tuyển dụng

Thống kê theo đào tạo

Thống kê theo đánh giá - xếp loại

...

Màn hình
02. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Danh sách nhân viên

Quản lý hồ sơ

Quá trình làm việc

Quá trình học tập

Hợp đồng lao động

Khen thưởng, kỷ luật

Phụ cấp, khấu trừ

Thay đổi mức lương, phòng ban, chức vụ

Quản lý tài sản

Theo dõi khám sức khoẻ

Theo dõi tài sản cấp phát
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Màn hình
03. QUẢN LÝ BHXH - BHYT

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Nơi đăng ký KCB

Mức đóng bảo hiểm

Ðiều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH

Trợ cấp sau điều trị

Trợ cấp sau ốm đau

Trợ cấp sau thai sản

Hưởng chế độ ốm đau

Màn hình
04. CHẤM CÔNG 

Lấy dữ liệu từ máy chấm công

Bảng chấm công cho nhân viên

Chấm công tăng ca

Chấm công công tác

Nghỉ phép

DSNV đi trễ

DSNV về sớm

DSNV không quẹt thẻ vào

DCNV không quẹt thẻ ra

Duyệt lại bảng chấm công

Ðồng bộ dữ liệu của máy chấm công
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Màn hình
05. TIỀN LƯƠNG

Cập nhập khối tính lương cho nhân viên

Danh sách lương

Tạm ứng lương

Các khoản khấu trừ

Thuế thu nhập cá nhân

Vay tiền

Thống kê trả tiền vay

Bảng lương nhân viên

Thiết bị

Bảng lương thuế

Bảng lương ngoài giờ

Báo cáo theo dõi lương năm

Quỹ lương năm

Lương toàn công ty

Lương quyết toán thuế

THẺ TỪ ÐẦU ÐỌC VÂN TAY MÁY CHẤM CÔNG



Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNTT VIỆT

Ðịa chỉ: 187/7 Ðiện Biên Phủ, Phường Ðakao, Quận 1, TP.HCM

ÐT: (08) 7106 3200 - Fax:(08) 3823 0599 

Email: sales@vitda.vn  - website: www.vitda.vn  

hro


